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สายการบินไชน่าแอรไ์ลน ์CHINA AIRLINES 
เดินทาง วนัท่ี 3 - 5พฤษภาคม 2563 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ -สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-“ไถจง-หมู่บา้นสายรุง้-ฟงเจีย๋ไนทม์าเก็ต 

05.30 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเ์ตอร ์Sประต ู8 



สายการบินCHINA AIRLINE เจา้หนา้ที่ คอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางสาํหรบัทุกท่าน 

08.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป โดยสายการบิน CHINA AIRLINE เท่ียวบินท่ี CI 838 

13.15 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้  

บริการอาหารว่าง..ชานมไข่มุก+เคก้ 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองไถจงเมืองซ่ึงมีความสาํคญัเป็นอนัดบั 3 ของเกาะไตห้วนั เมืองน้ีจะเป็น

ศนูยก์ลางการเดินทางจากทางดา้นเหนือของเกาะและทางใตข้องเกาะจึงทาํใหเ้มืองน้ีมีความคึกคกัอยู่

ตลอดเวลาจากน้ัน นําท่านไป ชมหมู่บา้นสายรุง้ 

ถูกสรา้งข้ึนในช่วงระหวา่งปี 1940 - 1950 เพ่ือใช้

เป็นท่ีอยูอ่าศยัชัว่คราวสาํหรบัทหาร แต่จบลงดว้ย

การเป็นตั้งถ่ินฐานถาวรของทหารเหล่าน้ัน หลงัจาก

ผ่านความเงียบเหงา ซบเซา และน่าเบ่ือมาสกัระยะ

ปัจจุบนัหมูบ่า้นแห่งน้ีไดก้ลายเป็นฮอตสปอต

สาํหรบัการท่องเท่ียวของมหานครไถจงไปแลว้ 

เยน็ บริการอาหารเยน็ เมนูพิเศษ..ชาบู ชาบูสไตลไ์ตห้วนั 

จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิง  ตลาดฟงเจีย๋ไนทม์าเก็ต  ตลาดนัดกลางคืนท่ีมีช่ือเสียง แห่งหน่ึงของเมืองไถจง 

ใหท่้านไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจท่านที่ช่ืนชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER 

พลาดไม่ไดท้ี่น่ีราคาถูกกว่าเมืองไทยอยา่งแน่นอน 

 จากนั้นนาํท่านเขา้โรงแรมที่พกั :LAI LAI HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง  หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัเหวินอู่-รา้นพายสบัปะรด-วดัหลงซาน-ซีเหมินตงิ  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร  นําท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองหนานโถวนําท่านล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซ่ึงไดร้บั

การกล่าวขานวา่งดงามราวกบัภาพวาดเปรียบเสมือนสวิสเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วนัตั้งอยูใ่นเขตของซนัมลู

เลกเนชัน่แนลซีนิกแอเรียซ่ึงทางการท่องเท่ียวไตห้วนัไดก้่อตั้ง ข้ึนเม่ือวนัท่ี 

24 มกราคม 2000 เพ่ือบรูณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เม่ือวนัท่ี  

21 กนัยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ําสู่

ยอดเขาท่ีนับจากความสงูระดบั  600-2,000 เมตรมีความยาว 33 

กิโลเมตรเป็นทะเลสาบท่ีมีภเูขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบลกัษณะภมิูประเทศ

ท่ีโดดเด่นทาํใหต้วัทะเลสาบมองดคูลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทรเ์ส้ียว

ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่ สุริยนัจนัทรา ใหท่้านด่ืมดํา่กบั

บรรยากาศ ริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ทะเลสาบธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุด

แห่งเดียวของไตห้วนั  

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคารเมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี 

จากน้ัน นําท่านเดินทางไปกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดั

เหวิน อู่ ซ่ึงหมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจา้แห่งปัญญา 

และเทพกวนอเูทพเจา้แห่งความซ่ือสตัยร์วมถึงสิงโตหิน

อ่อน 2 ตวัท่ีตั้งอยูห่นา้วดัซ่ึงมีมลูค่าถึงตวัละ1ลา้น

เหรียญไตห้วนั 

จากน้ันนําท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองไทเป 

และใหท่้านไดแ้วะชิมและเลือกซ้ือขนมยอดนิยมของ



ไตห้วนัรา้นขนมพายสบัปะรด ซ่ึงมีขนมอ่ืนๆอีกกวา่100 ชนิด ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก 

จากน้ัน นําท่าน ชม วดัหลงซาน วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน

ไตห้วนั ซ่ึงข้ึนช่ือวา่สวยงามท่ีสุดในไตห้วนัดว้ยเช่นกนั 

ภายในมีวิหารสามหลงั คือวิหารดา้นหนา้ วิหารกลางซ่ึง

เป็นวิหารหลกัและวิหารท่ีอยูท่างดา้นหลงั ภายในวดัมี

รายละเอียดของงานฝีมือท่ีงดงาม เช่นบริเวณเสาหินของ

วิหารท่ีแกะสลกัเป็นมงักรพนัรอบเสาดสูวยงามเสมือน

จริง ส่วนดา้นบนหลงัคาก็มีลวดลายปนูป้ันยิบยอ่ยท่ี

แสดงถึงฝีมือของช่าง โดยในแต่ละวนัจะมีผูค้นมากมายทั้ง

นักท่องเท่ียวและชาวไตห้วนัเองมาไหวพ้ระท่ีน่ีอยูเ่สมอๆ 

จากน้ัน นําท่านเดินทาง สู่ ตลาดซีเหมินตงิ ใหท่้านได้

อิสระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง ท่ีเปรียบเสมือนสยามสแควรใ์น

กรุงเทพฯ เป็นแหล่งศนูยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่น

ไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก กิฟต์ ช็อป สไตลว์ยัรุ่นรองเทา้

กีฬายี่หอ้ดงัเช่น ONISUKA TIGER, NIKE ซ่ึงราคาถูกกวา่ประเทศไทยแน่นอน           

หมายเหต.ุอิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกในการชอ้ปป้ิงมีอาหารหลากหลายใหท้่านไดเ้ลือกชิม  

จากนั้นนาํท่านเขา้โรงแรมที่พกั :YIDER  HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่สาม  หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน-อุทยานเยห่ล่ิว-รา้นสรอ้ย-ตกึไทเป101(ไม่รวมบตัรข้ึนตกึ)  

            อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค-Gloria Outlet-สนามบินเถาหยวน– สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน ท่ี

ตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลงจ่ิวเฟ่ินเป็นแหล่งเหมือง

ทองท่ีทีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบราณปัจจุบนัเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีสาํคญัแห่งหน่ึงเพราะนอกจากจะเป็นถนนคน

เดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนัแลว้นักท่องเท่ียวจะ

เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของรา้นคา้รา้นอาหาร

ของชาวไตห้วนัในอดีตและใหท้า้นเลือกชิมและซ้ือเป็นของขวญัของฝาก 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตเิยห่ล่ิว ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นแหลมทอดยาวออกไป

ในทะเล ประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรปูร่างต่างๆเช่น รปูเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึง ท่ีเกิดจาก 

การเคล่ือนตวัของเปลือกโลก และการกดักร่อนของน้ําทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ เศียร พระราชินี 

รองเทา้เทพธิดา ซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ในเกาะไตห้วนัและทัว่โลก 

เที่ยง  บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ ภตัตาคาร เมนู กุง้มงักรซีฟู๊ด 



จากน้ัน นําท่าน ไปGERMANIUMPOWER CENTERเป็นสรอ้ย มีพลงัพิเศษช่วยในการปรบัสมดุลใน ซ่ึง

สามารถปรบัสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้ หลงัอาหาร สมดุล 

ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดีช่วยใหร่้ายการสดช่ืน ลด

อาการปวดเม่ือยและยงัมี นาฬิกาหลากหลายแบรนด์ จากทัว่โลกให้

ท่านไดเ้ลือกชม 

จากน้ันนําท่านแวะถ่ายรูปคู่กบั ตกึไทเป 101 ตึกระฟ้ามีความสงูถึง 

508 เมตรสรา้งข้ึนโดยหลกัวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการ

สัน่สะเทือนของแผ่นดินไหวและการป้องกนัวินาศกรรมทางอากาศ  

และยงัมีลิฟต์ ท่ีเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยูท่ี่ 1,010 

เมตร**ไม่รวมบตัรข้ึนตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 *              

นําท่านเดินทางสู ่อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ตวัอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลงั มีลกัษณะการก่อสรา้งคลา้ย

วิหารเทียนถนัท่ีปักก่ิง งดงาม มีอาณาเขตท่ี

กวา้งขวาง ทาํใหอ้นุสรณแ์ห่งน้ี เป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากของเมืองไทเป 

ดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและ

โรงละครอีกดว้ย 

จากน้ันนําท่านสนุกกบัการชอ้ปป้ิงท่ี GLORIA OUTLETSใหท่้านไดเ้ลือกชอ้ปสินคา้แบรน์เนมมากมายใน

ราคาสุดพิเศษ เช่น เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋าและสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมาย 

หมายเหต.ุอิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกในการชอ้ปป้ิงมีอาหารหลากหลายใหท้่านไดเ้ลือกชิม  

  จากนั้นนาํท่านสู่สนามบินเถาหยวนตรวจสอบสมัภาระก่อนการเดินทาง 

22.40น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE เที่ยวบินที่ CI837 

01.25น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

เง่ือนไขราคา 

อตัราค่าบริการ ผูใ้หญ ่

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

เด็กอายุ 2-11  

(เสรมิเตยีง) 

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

เด็กอายุ 2-11  

(ไม่เสรมิเตยีง) 

พกัเดี่ยว 

จา่ยเพ่ิม 

3 - 5พฤษภาคม 2563 17,900 17,900 16,900 2,900 
 
 

ราคาน้ี รวมภาษีนํ้ามนัและประกนัวินาศภยัของสายการบินแลว้ หากมีการประกาศเพ่ิมข้ึนหลงัจาก 

วนัท่ี  15 มกราคม 2563  ทางบริษทัฯ  จะเรียกเก็บตามจริง** 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  



• ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป - กลบั กรุงเทพ – ไทเป 

• ค่าท่ีพกัโรงแรมตามท่ีระบุ คืน ( พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน ) 

• ค่าบตัรผ่านประตตูามสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีถกูระบุไวทุ้กแหง่ 

• ค่าภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ 

• ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

• ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท * ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดั 

 ท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวติ *(สาํหรบัผูส้งูอายุ70ปีข้ึนไปวงเงินประกนัท่านละ500,000บาท 

ค่ารกัษาอยูใ่นขอ้จาํกดัการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวติ) 

**กรณีตอ้งการประกนัท่ีมีความคุม้ครองเพิ่มเตมิ สามารถสอบถามซ้ือเพิ่มเตมิไดค้่ะ** 

• น้ําด่ืมวนัละ 1 ขวด  

• ค่าระวางกระเป๋าเดินทางนํ้าหนักไม่เกินท่านละ 30  กก.รวม 2 ช้ิน 

• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %  + หกั ณ ที่จา่ย 3% (เฉพาะค่าบริการ) 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

• ค่าทาํพาสปอรต์   

• ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัค่ามินิบาร ์ ค่าซกัรีด ต่างๆ 

• ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน + พนักงานขบัรถรวม 3 วนั 900 NTD ตอ่ท่าน 

• ส่วนหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพ่ึงพอใจในการบริการของท่าน 

หมายเหต ุ

บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ี

มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 15 ท่าน / อาจจะใชท้ไูกดห์รือไม่มีหวัหน้าทวัรข์อสงวนการเปล่ียนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า / 

การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 

**กรณีลกูคา้ไม่ลงรา้นชอ้ป ตามโปรแกรมที่ระบุไว ้เก็บเงินเพ่ิม 1,000 NTD/รา้น/ท่าน ทุกกรณี** 

การยกเลิก 

1. สาํหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจาํ 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วนัข้ึนไป  คืนเงินทั้งหมด 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25  วนัข้ึนไป  เก็บค่าใชจ้่าย 50 % ของราคาทวัร์  

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20  วนั   เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร ์

5. ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดย

การผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น  Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไมมี่การคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

***หมายเหต.ุ.ไม่นบัรวมเสาร-์อาทิตยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ*์**  

 หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครั้ง 

หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื

การเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

การชาํระเงิน  บริษัทฯ ขอรบัมดัจาํในวนัจองทวัรท่์านละ 15,000 บาท ส่วนท่ีเหลือ ทั้งหมดขอรบัก่อนเดินทาง 20  วนั 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้



2. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทาํรา้ย, การสญูหาย, ความ

ล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได้

ชาํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือเอกสาร

เดินทางไม่ถกูตอ้งหรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั

ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสงูข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบิน

ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ

บินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะ

ไม่คืนเงินใหส้าํหรบัค่าบริการน้ันๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่าน้ัน 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง

สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการ

จดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 

 

เอกสารท่ีใช ้ สาํหรบัท่องเท่ียว 

สาํเนาหนงัสือเดินทาง สง่พรอ้มใบจองทวัร ์

หนงัสือเดนิทาง (ตอ้งมีอายใุชไ้ดไ้ม่ต ํา่กว่า 6 เดอืน)  

หมายเหต.ุ.โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

******************************************************** 

 

 

 


